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Belangrijke data:
JDD en BBQ Barnevelderclub, Mijdrecht

Za 9 Sept. 2017

HSS Duitsland, Coesfeld (D, nabij Winterswijk)

28-29 Okt. 2017

Jeugdshow Laren (jeugdshow)
16 Sept. 2017
Peelhorstshow (distr.show)
13-15 Okt. 2017
WPKV Winschoten (distr.show)
29 Sept. - 1 Okt. 2017
Gallinova, Clubshow Barneveld
10-11 Nov. 2017
Europashow Oneto, Enschede
1-3 Dec. 2017
Prov. BTT Zuid-Holland, Boskoop (distr.show) 14-16 Dec. 2017
Noordshow (distr. + jeugdshow)
4-6 Jan. 2018
Championshow (distr.show)
25-27 Jan. 2018

Oproep contributiebetaling
Voor zover u dat nog niet gedaan heeft, graag de contributie 2017
ten bedrage € 25,- van overmaken naar rekeningnummer
NL65 INGB 0002257398 ten name van de ING-bank (Postbank).
Voor vragen kunt u zich richten tot Arie Droppert (adroppert@gmail.com
of 015-3107231).
Completeren ledengegevens
Om de ledenlijst zo compleet mogelijk te maken, wordt u verzocht uw
juiste gegevens:
Naam, adres, woonplaats, (voor de jeugdleden) geboortedatum,
fokker van groot en/of kriel en de kleurslag(en)
via email door te geven aan Bas Oskam (bas.oskam@hotmail.com):
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Van de Voorzitter
Was het eerst veel te droog in de aanloop naar de zomer,
nu is het weer erg buiig. Al is de zomer wat wisselvallig,
het blijft toch een mooie tijd van het jaar. Mogelijk de rustigste, en daardoor de mooiste. Want op het moment dat ik
dit schrijf lopen de jonge Barnevelders bij de meeste fokkers waarschijnlijk al rond in hun (eerste) verenpak, en de
vroeg gefokte dieren lopen waarschijnlijk al in de wei. Af
en toe eens selecteren om te zorgen dat de dieren elkaar niet in de weg lopen, maar verder vooral genieten van de ontwikkeling die de dieren doormaken naar volwassenheid. Altijd een spannende periode waarin al-danniet bewaarheid wordt of de fokparen ‘goed geklikt’ hebben. Maar een
Topper heeft meer nodig dan alleen dé ’genen’; Ook in de opfok mag het
aan niets ontbreken, en de omstandigheden moeten optimaal opgroeien
mogelijk maken. Het fokken van goede dieren blijft daarmee passen en
meten en daarbij moet je soms ook gewoon een beetje geluk hebben.
Dit jaar is het toch wel extra spannend, daar de Europashow voor de deur
staat. De voorbereidingen zijn in volle gang en er wordt veel PR voor dit
unieke evenement gemaakt. Ook in Kleindier Magazine zien we dat de
speciaalclubs al warm lopen voor de Europashow. Ook is er een mooie
website (www.Europashow.nl) ontwikkeld waar u informatie over de Europashow kunt vinden. Laten we er naar streven dat we van dit mooie initiatief gezamenlijk een mooi hoogtepunt maken (dat zich minimaal kan meten met de show uit 2013).
Aansluitend kunnen we ons opmaken voor de HSS in Duitsland. Een
groot voordeel is dat deze show (eind oktober) net over de grens wordt gehouden in Coesveld (net achter Winterswijk). Ook Klaas v.d. Hoek zal hier
weer aanwezig zijn om Barnevelders te keuren. Ik zou de leden zeker adviseren dit jaar eens mee te doen en in te zenden op deze HSS (sluitingsdatum inzenden is 25 Sept.). Voor diegene die niet kunnen inzenden zou ik
willen adviseren Zaterdagmiddag of Zondagochtend eens langs te komen,
want er zijn heel veel Barnevelders te zien. Nadere informatie over inzenden en bezoeken van deze Duitse show is via Henk Bakker te verkrijgen.
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Ook binnen de Barnevelderclub wordt er een aantal zaken opgepakt. Zo
heeft Barend zijn schouders onder de website gezet en deze een geheel
nieuwe look gegeven. Dit is een mooi initiatief en een woord van dank aan
Barend is op zijn plaats.
Bas is de jaarlijkse BBQ en jongdierenkeuring aan het voorbereiden. Dit
jaar zullen we deze houden op het erf van Theo de Graaf, in Mijdrecht.
Een mooi centraal gelegen locatie, waar we onder het genot van een BBQ
gezellig kunnen bijpraten en de meegenomen dieren kunnen beoordelen. Ik
hoop dat vele van u zullen komen aan de start van het seizoen 2017.
Daarnaast hebben Hendrik en Klaas op het afgelopen keurmeesterscongres
een mooie presentatie gegeven, over resp. de Barnevelders en de Europese
keurkaart. Deze presentaties waren mede ingegeven door de aankomende
rasgebonden Europashows op Oneto. Hendrik heeft in deze presentatie ook
de gemaakte afspraken met onze Duitse zuster-Speciaalclub om tot 1 standaard te komen verwoord. Aan deze afgesproken attentiepunten zal dit jaar
dan ook door de keurmeesters aandacht worden gegeven, zodat wij samen
Duitsland meer eenheid krijgen in de uitleg van de standaard van de Barnevelder. Meer informatie kunt u lezen in KM van Augustus (pagina 60
t/m 63). Hendrik zal deze presentatie over de Barnevelder in September
ook op het Europese keurmeesterscongres van de EE uiteenzetten. Hoe
kunnen we mooier en beter ons Ras onder de aandacht brengen?
Al met al staat het binnen de club en met de Barnevelder niet stil! Hopelijk kunnen we een mooi seizoen tegemoet zien, met als hoogtepunten natuurlijk de clubshow bij Gallinova en de Europashow op Oneto. Maar hopelijk zullen diverse van jullie dit keer ook aan de HSS in Duitsland meedoen of bezoeken nu deze relatief naast de deur is.
Maar eerst natuurlijk de start en aftrap van het seizoen……………..
De BBQ op 9 September in Mijdrecht!
Ik hoop vele van u daar te ontmoeten. Tot dan….
Bert Beugelsdijk, vz.
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BESTUURSMEDEDELINGEN
Samen naar 1 standaard

Met onze Duitse zustervereniging zijn vorig aar concrete afspraken gemaakt om qua uitleg van de rasstandaard naar elkaar toe te groeien. Voor
Nederland betekent dit dat we onze Barnevelders:
1. Niet te laag willen, en de dijbenen dus (iets) zichtbaar moeten zijn,
2. De onderbelijning vloeiend rond dient te zijn (dus niet een driehoek op
een punt staand, iets wat we bij de grote Barnevelders nog wel eens
zien) en geen losse maar strak aanliggende bevedering,
3. Staarten dienen compleet te zijn, goed afgedekt met voldoende bijsikkels, en staartstuurveren dienen niet te kort te zijn. Hierbij ligt het
hoogste punt van de staart maximaal op oogniveau.
Hendrik Timmer heeft op het keurmeestercongres hierover een presentatie
gegeven, en deze aandachtpunten gaan aankomend seizoen al in werking.
Alle keurmeesters is gevraagd hiermee rekening te houden in hun keuringen. Deze punten zullen we minimaal de komende 3 jaar blijven aanscherpen. Ook in Duitsland gaan ze met de voor Duistsland geformuleerde attentiepunten punten aan de slag.
HSS 2017 te Coesfeld

In 2017 wordt de Duitse HSS gehouden in Coesfeld (net achter Winterswijk). Net als vorig jaar kunnen geïnteresseerden zich melden bij Henk
Bakker. Ook voor nadere informatie kun je bij Henk terecht. Dit jaar zal
Klaas vd Hoek keuren op Coesfeld. Om de Europashow extra te promoten
zou het goed zijn als onze leden volop aanwezig zijn op de HSS, dan wel
door het inzenden van dieren dan wel door de HSS te bezoeken. Voordeel
is dat de HSS echt net over de grens bij Winterswijk wordt gehouden!
Nieuwe Hal Gallinova is een aanwinst

Als we teruggaan naar het verleden werd er op enig moment bij Gallinova
in een tent geshowd. Hoe anders is de realiteit van vandaag! Afgelopen
jaar heeft Gallinova haar nieuwe onderkomen betrokken, en een groot
compliment mag zeker niet achterwege blijven. De hal waar Gallinova
wordt gehouden is ronduit fantastisch. Jammer was het dan ook dat lang
niet iedereen had ingeschreven op de clubshow van vorig jaar. Wij hopen
dat dit jaar alle leden weer volop inschrijven bij Gallinova. Het is wat mij
betreft een van de mooiste shows in het seizoen, waar je met Barnevelders
gewoonweg niet mag ontbreken. Een reden te meer dus om dit jaar aanwezig te zijn op onze mooie clubshow en vele dieren in te schrijven!
6

2e rasgebonden Europashow bij Oneto

Op 1-3 december 2017 zal bij Oneto de 2e ras-gebonden Europashow voor
Barnevelders en Barnevelderkrielen worden georganiseerd. Met 2013 in
onze herinnering (waar destijds 774 barnevelders zaten), hoopt het bestuur
dat we ook op deze show minimaal zo’n aantal Barnevelders mogen verwelkomen. Uit Duitsland verwachten we misschien zelfs wel iets meer
dieren dan in 2013. Als we dit tezamen weten te realiseren zal het evenement meer dan geslaagd zijn en een historisch evenement zijn in de geschiedenis van de Barnevelder. De voorbereidingen zijn in volle gang om
de show bij Oneto tot een onvergetelijk evenement te maken. Dat wilt u
toch niet missen. We hopen dan ook dat vele leden uitkijken naar dit hoogtepunt van het aankomende seizoen, en natuurlijk hopen we alle aantallen
te overtreffen, samen met onze vrienden uit Duitsland. Het vraagprogramma zal binnenkort beschikbaar zijn. En kijk ook een op de website die
speciaal voor de Europashow gemaakt is: www.europashowpahow.nl
Oneto 2017 is een evenement wat nu niet mag missen!
EE keurmeesters congres

Samen met Hendrik Timmer zijn we aan het regelen dat er op het congres
eind sept. Enkele goede dieren voor handen zijn om te bespreken. Dit zal
de eenheid van keuren in Europa zeker gaan helpen. Wie eventueel ons
kan helpen dieren aan te leveren, laat dit svp even weten bij Bas.

Incasso’s

Binnen het bestuur hebben we het voornemen over te gaan naar incasso’s.
Het innen van de contributies vergt best veel, vaak onnodig veel, tijd. Wij
willen hierop graag op de eerstvolgende jaarvergadering terugkomen.

Clubblad

Op de jaarvergadering hebben we gesproken om kosten te gaan reduceren,
en daarbij is ook aangegeven dat we het clubblad digitaal willen gaan versturen. Met ingang van het volgende boekje willen we daar mee gaan beginnen. Verzoek is dan ook om uw email adres door te geven aan (of even
te checken met) onze penningmeester, zodat we het boekje naar het juiste
email adres sturen. Het boekje voor de jaarvergadering blijft wel hardcopy.

Het bestuur
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Jongdierendag en BBQ 2017
Op zaterdag 9 september wordt de jaarlijkse jongdierendag gehouden. Dit jaar zal deze plaats vinden in Mijdrecht bij Theo de Graaff.
Het volledige adres is:
Oosterlandweg 3a 3642 PW Mijdrecht
Op de jaar vergadering in april is door Hendrik
Timmer gesproken over de dijen van een barnevelder in combinatie met de
stand. Op de jongdierendag willen we hier extra aandacht aan besteden
naast de gebruikelijke keuring.
De keurmeesters voor deze dag zijn: Geri Glastra en Bas Vingerhoed.
Per dier vragen we 1,00 inschrijfgeld.
De keuring begint om 14 uur en vanaf 13:30 kan er ingekooid worden.
Rond 15 uur steken we de BBQ aan en kunnen we onder het genot van een
hapje en een drankje nog napraten over de keuring en de dieren.
De kosten voor de BBQ inclusief drank bedraagt 16.50 per persoon.
Het opgeven van het aantal dieren dat u wil in sturen en/of het meedoen
met de BBQ kan via de mail (bas.oskam@hotmail.com) of via telefoon/whatsapp (06-27001482).
Bas Oskam
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Geef de pen door …….
De pen, een leuk artikel in een clubblad waarin degene met dezelfde hobby
als de meeste lezers iets kan vertellen over zijn manier van ….. In dit clubblad de eer aan mij om een artikel te schrijven over mij en mijn hobby,
doordat ik de pen heb doorgekregen van Barend.
Eerst maar even iets over mezelf, mijn naam is Eduard Hoppen, op dit moment 43 jaar en woon mijn gehele leven al in Westerwolde. Westerwolde
vind ik zelf één van de mooiste streken en ligt in Oost-Groningen. Een
groot deel van mijn leven heb ik in Blijham gewoond, sinds 2004 woon ik
nu met mijn vrouw (Ineke) en onze twee zonen (Wouter en Jasper) van 12
en 9 in Bellingwolde. Sinds 2000 ben ik werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen waar ik verantwoordelijk ben voor de elektriciteitsvoorziening. Naast mijn gezin en werk ben ik bezig met de kleindierensport in de vorm van pluimvee (als fokker, maar ook als bestuurslid van
de W.P.K.C.). Mijn liefde voor de pluimvee komt niet zo maar uit de lucht
vallen, als kind ben ik er mee opgegroeid doordat mijn vader vroeger een
pluimveebedrijf had. In 1998 ben ik gaan samenwonen met Ineke, in de
woning waar we destijds woonden wilden we geen ruimte opofferen om
hier kippen te gaan houden. In 2004 hebben we een stuk grond gekocht in
Bellingwolde waar we een vrijstaande woning met garage hebben gebouwd, na de woning was de tuin aan de beurt, aangezien we nu op een
kavel van bijna 1000 m2 wonen is hier ook de ruimte om een onderkomen
voor kippen te maken.
In 2009 hebben we van een kippenfokker een hok overgenomen van ongeveer 3 m2 waarin we kippen gingen houden, maar welk ras
ging het worden! Zelf vonden we de New Hampshire kriel
wel een mooi dier om te zien, in de familie hadden we ook
andere voorbeelden; mijn vader, nadat hij
zijn bedrijf had verkocht, is Brakel en
Australorp gaan fokken, mijn schoonvader
bij de meesten wel bekend als Wiecher Brink
fokt barnevelders in verschillende kleurslagen. In 2009 toonde Wiecher ons een afbeelding van de Barnevelderkriel in een nieuwe
kleurslag zilver-dubbel gezoomd en vroeg is
dit iets voor jullie? We vonden beiden de
barnevelderkriel wel een mooi type dier, nu
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we de kleurslag zilver-dubbel gezoomd hadden gezien waren we het erover eens, dit moest het worden. Wiecher kende natuurlijk wel een fokker,
en zo ben ik samen met Wiecher en Wubbo Kranenborg in september 2009
vertrokken naar de jongdierendag van de Barnevelderclub. Voor mij was
dit de eerste ervaring met de Barnevelderclub. Wiecher had voor mij een
paar “zilvers” geregeld van Bas Oskamp, aangezien dit een nieuwe kleurslag was en hier dan ook maar mee gefokt moest worden kon natuurlijk
ook een lidmaatschap bij de Barnevelderclub niet uitblijven, dit ook ter
plaatse maar direct geregeld.
De jongdierendagen destijds nog bij de Intratuin heb ik als zeer gezellig en
leerzaam ervaren door de kennis te kunnen delen met fokkers en liefhebbers van hetzelfde ras, gezamenlijk de keuring meemaken of ervaringen
delen tijdens de keuring of gezamenlijke lunch, natuurlijk was de ruimte
beperkter dan de latere jaren maar niet minder gezellig. In de eerste twee
jaren van het fokken van de zilvers was het voornamelijk het leren kennen
van het ras, type, bevedering en voornamelijk kleur en tekening. Mijn kennis die ik hierin nu heb, heb ik vooral verkregen via Wiecher maar ook
door te gaan schrijven op de jongdierendagen van de Barnevelderclub, hier
veel uitleg en inzicht gekregen van Hendrik Timmer die op deze jongdierendagen de keuring op zich nam van de zilvers.
In het eerste jaar was het al duidelijk dat het kippenhok eigenlijk te klein
was geworden om hierin zowel de oude als ook de jonge dieren te huisvesten. In overleg, jaja ook met de buren, een nieuw hok gebouwd van 3 bij 8
waarin 7 binnen hokken met ervoor uitlopen werden gerealiseerd.
Achteraf voor onszelf een minder gelukkige plaats van het verblijf aangezien deze nu staat op de laatste plek van de avondzon in onze tuin, maar ja
een hok van 3 bij 8 met betonvloer verplaats je ook niet maar zo.
Na drie jaar dit hok te hebben gebruikt kwam ik tot de ontdekking dat het
hok groot genoeg was maar een indeling met 7 binnen hokken wel heel
mager is om de dieren vooral tijdens het tentoonstellingsseizoen te scheiden. De ervaring leert dat je hanen erg lang bij elkaar kunt houden totdat je
er één uithaalt dan moet je ze daarna gescheiden gaan houden. En om tijdens het tentoonstelling seizoen altijd kooien neer te zetten voor de hanen
in de garage was ook geen goede optie. Na drie jaar had ik het besluit genomen dat het binnenhok maar verbouwd moesten worden, iets minder
ruime maar meerdere hokken, dat was de bedoeling. Maar deze plannen
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liepen anders, een nieuw hok op een andere locatie in de tuin was een betere optie dan kon het bestaande kippenhok omgetoverd worden tot een
plaats waarin we de laatste zonnestralen van de avond konden opvangen,
zo gedacht zo gedaan.
Een nieuw onderkomen voor de kippen
gebouwd, met een binnenhok van 3 bij 5
waarin een etage is gemaakt zodat de hanen
apart in hokken gedaan
kunnen worden met
voldoende glas, in totaal nu 16 binnenhokken van 1,20 bij 1 meter die in geval van tekort nog doorgedeeld kunnen
worden. Van de 16 binnenhokken hebben er nu 5 een uitloop naar buiten,
gemaakt van volierepanelen waardoor er voldoende stahoogte is, afgedicht
met een polyester dak en op de vloer een laag metselzand waarin de kippen heerlijk een zandbad kunnen nemen. Voor de uitloop zit een grasveld
waar de kippen af en toe vrij mogen lopen. We hebben gekozen om een
dak boven de uitloop te plaatsen aangezien ons Hollands klimaat toch vaak
water laat neerdalen. In de vorige uitloop hebben we gemerkt dat ontlasting en water toch stankoverlast meebrengt, nu de uitloop overdekt is kunnen we makkelijker de ontlasting eruit zeven waardoor stankoverlast niet
meer aanwezig is.
Genoeg over mij en de kippenhokken, nog even terug naar de zilvers. Het
fokken van de zilvers is en blijft een uitdaging niet alleen
vanwege de kleur maar ook de tekening moet “erop” blijven. In de beginjaren veel gesproken met andere fokkers
hoe de kleur verbeterd kan worden, aan de ene kant
strenge selectie, veel fokken etc. Mijn ervaring met de selectie op tekening was dat je dit niet te vroeg kunt doen,
dus veel fokken met beperkte opfokruimte was niet mogelijk. Een aantal keren gesproken met Cor, hij was in
mijn ogen een groot fokker met veel kennis en wetenschap van het ras en kenmerken, hij raadde me aan om te
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proberen om er amrock in te fokken. Voor mij was dit een kleine stap aangezien mijn broertje fokker is van de amrockkriel kon ik mooi met hem
wat dieren tijdelijk uitwisselen om zo mijn stam te voorzien van de amrocklijn.
De eerste jaren denk je waar moet dit heen, dit lijkt nergens op, maar nu na
vier jaar lijkt het erop dat er toch enkele mooie dieren uitgroeien uit deze
lijn. Helaas mag Cor van dit advies niet meer genieten.

Heb ik veel dieren, nee vind ik niet probeer meestal rond de 50 tot 60 dieren te fokken waarvan er na selectie aan het eind van het jaar maar een
achttal overblijven. De ruimte van de kippenhokken deel ik tegenwoordig
met onze zonen die beperkt fokken met Hollandse kriel geelpatrijs en Serama’s. Voeren doen we met voer van Mulder Pot uit Nieuwe Pekela, een
voerleverancier die zelf het voer maakt waar we onze voerbakken mee
vullen, daarnaast voeren we aan het eind van de dag een handjevol gebroken mais.
Naast het fokken met de Barnevelder ben ik ook erg actief als bestuurslid
van de Winschoter Pluimvee en Konijnen Club, de jongdierendag valt
meestal samen met onze jongdierendag, en je kunt maar op één plek tegelijk zijn.
Tot slot hoop ik dat we nog allemaal lang mogen genieten van deze prachtige hobby, ervaringen uit kunnen wisselen tijdens de kleindierenshows en
verenigingsdagen.
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Verder elkaar als fokkers en leden respecteren en ook respectvol omgaan
met besluiten van “onze” keurmeesters. Laten we de beoordelingen niet
opdrijven naar veroordelingen, een discussie is niet verkeerd, maar laten
we die wel “gezond” houden. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn
maar bedenk altijd dat de uitkomst wellicht ook in het midden kan liggen.
Ik geef de pen door aan Marcel Eissens.
Vriendelijke sportgroeten,
Eduard Hoppen
eduardhoppen@kpnplanet.nl

Dit bijzonder fraaie boek over de
Barnevelder en haar oorsprong is te
bestellen via de website van de
vereniging.
De kosten bedragen € 15,00
(+ € 3.60 verzendkosten)
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42. Deutsche Barnevelder-und Zwerg-Barnevelderschau
Ausstellungsbestimmungen zur Deutsch HSS
Bezirksschau des Bezirks Westfalen-Lippe des Barnevelder & Zwerg
Barnevelderhuhnes Im Pferdesportzentrum, Flamschen 3 am
28. und 29. Oktober 2017 in 48653 Coesfeld
Maßgebend sind die AAB (Allgemeine Ausstellungsbestimmungen) des
BDRG sowie folgende Sonderbestimmungen. Bei Nichtbeachten und unrichtiger Ausfüllung der Meldebögen übernimmt die Ausstellungsleitung
keinerlei Haftung! Der Aussteller erlaubt die Veröffentlichung seiner
Adressdaten mit Telefonnummer im Katalog der Ausstellung, E-Mail-Adressen werden nur zum Kontakt mit dem Aussteller verwendet und nicht
veröffentlicht.
Meldeschluss ist der 25. September 2017. Die Meldepapiere sind einzureichen an: Raimund Mennenkamp Weetfelder Straße 160a 79077 Hamm.
Bei Zuchtgemeinschaften ist die Bestätigung des LV gemäß AAB beizulegen. Die Abnahme des Pflichtkatalogs ist für Jugendliche in der Jugendabteilung freigestellt.
Die Ausstellungsgebühren betragen: Einzeltiere a 5,50 € Stämme a 8,00 €
Volieren a 10,00 € Jugend a 3,00 € (nur nach Rücksprache mit AL) AOC
Klasse a 5,50 € Katalog 5,00 € Pflichtabnahme außer für Jugendliche; amtierende Preisrichter erhalten Katalog kostenlos Unkostenbeitrag 5,00 €
Die Ausstellungsgebühren sind mit der Meldung einzuzahlen an:
Bezirk Westfalen-Lippe. Empfänger: Dieter Nelling IBAN:
DE85478527600007007784 BIC: WELADED1RPG
Wer den Computer B-Bogen nicht bis zum 20.10.2017 zurückerhalten hat,
gebe sofort Nachricht an Raimund Mennenkamp Tel.02381406421.
Tierseuchenrechtliche Bestimmungen Aus Sperr- und Beobachtungsgebieten dürfen keine Tiere der Ausstellung zugeführt werden. Gleiches gilt für
Tiere, die aus Haltungen stammen in denen übertragbare Geflügelkrankheiten herrschen. Hühnergeflügel darf nur zur Ausstellung gebracht werden, wenn es aus Beständen kommt, die gegen Newcastle-Krankheit
schutzgeimpft sind. Alle Tiere müssen regelmäßig geimpft worden sein
und die Impfungen dürfen spätestens 21 Tage vor und längstens 90 Tage
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vor dem 27.10.2017 (Tag des Einsetzens) zurückliegen. Eine Impfbescheinigung ist beim Einlass der Ausstellungsleitung vorzulegen.
Tiereinlieferung: Freitag den 27.10.2017 ab 15.00 Uhr.
Öffnungszeiten:
Samstag, 28.10. 15.00 – 18.30 Uhr
Sonntag, 29.10. 09.00 – 14.00 Uhr
Tierausgabe: Sonntag, 29.10. ab 14.00 Uhr Tierverkauf: Vom eingetragenen Verkaufspreis erhält die Ausstellungsleitung 15% Bearbeitungsgebühren. (Sollte der Tierverkauf veterinärbehördlich untersagt werden, findet
der Tierverkauf nicht statt) Gestiftete Preise werden als SE oder SZ vergeben. SE mindestens 8.00 € und SZ mindestens 4,00 €. Die Auszahlung der
Preisgelder und Ausgabe der Sachpreise erfolgt am Sonntag den 29.10,
von 10.00 bis 13.00 Uhr. Tierverkauf Samstag 28.10. von 17.00 bis 18.00
Uhr, Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr. Leistungspreise werden gemäß den
Richtlinien des SV vergeben. Letzter Termin für Reklamationen ist der
30.11.2017 bei Jonas Masling Reckelsum 25 59348 Lüdinghausen. Reklamationen sind schriftlich einzureichen. Anmeldung Hotelreservierungen
und Züchterabend Hotelreservierungen sollten selbst bis spätestens
25.09.2017 vorgenommen werden. Für folgende Hotels sind Vorreservierungen unter dem Stichwort „Masling“ gemacht worden:
Hotel Brauhaus Stephanus: (Hotel ist reserviert für Sonderrichter und Vorstand HV) Overhagenweg 3- 5, 48653 Coesfeld, Tel.: 02541/922480, EMail: info@hotel- brauhaus- stephanus.de Hotel Restaurant Haselhoff:
Ritterstraße 1- 3, 48653 Coesfeld, Tel.: 02541/94200, E-Mail: Hotel- haselhoff@t- online.de Hotel Restaurant Burghof: Große Viehstraße 35,
48653 Coesfeld, Tel.: 02541/72121 Hotel Restaurant Jägerhoff: Süringstraße 48 48653 Coesfeld, Tel.: 02541/5073, E-Mail: info@jaegerhof- coesfeld.de Landhotel Töns: Laversumer Straße 21, 48249 Dülmen, Tel.:
02594/6073, E-Mail: landhotel- t@t- online.de Der Züchterabend findet
am Sa., 28.10. ab 20.00 Uhr im Brauhaus Stephanus statt. Das vorgesehene Buffet kostet 20.00 € pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich.
Informatie over deze show kunt u vinden op www.sv-barnevelder.de,
Het inkooien is op vrijdag vanaf 15.00 uur.
Met vriendelijke groet, Henk Bakker
15

16

